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  چتر درگير  ي گونه، )Ursus arctos, Linnaeus, 1758(اي  قهوهخرس 
  بحران تعارض در استان كرمانشاه

  2، نصراهللا رستگار پوياني*1، كامران شايسته1پيمان كرمي

  زيست زيست، گروه محيط دانشكده منابع طبيعي و محيط ،دانشگاه مالير همدان،، ايران 1
  شناسي گروه زيست دانشكده علوم، ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران 2

  28/08/1399 :تاريخ پذيرش  19/07/1399 :تاريخ دريافت

  چكيده

تعارض را به بروز  شرط يشپ اين مهم و شاه استدر استان كرمان وسيع پراكنشبا دامنه  اي ونهگ )Ursus arctos( يا قهوهخرس 
اكولوژيك و پوشش زيستگاه مطلوب ، نوسان آشيان خرسهاي كليدي  شناسايي زيستگاه هدف بااين مطالعه . وجود آورده است
از (سال  3ميداني به مدت هاي  در اين راستا پس از پايش .است گرفته انجاماستان  هاي و شهرستان شده حفاظتآن توسط مناطق 

 الب متغيرهاي اكولوژيك، توپوگرافي و انسانيقدر  متغير زيستگاهي 9از . نقاط حضور گونه شناسايي شدند )1398تا  1395سال 
بررسي اهميت  .توزيع با استفاده از الگوريتم آنتروپي بيشينه انجام گرفت سازي مدل. استفاده شد بالقوه زيستگاهبررسي براي 

كمي سازي پهناي آشيان . به گرديدمحاس ROCتابع  وسيله بهنايف و اعتبار مدل نيز  به روش تحليل جك سازي مدلمتغيرها در 
محاسبه كمي مساحت زيستگاه  منظور به. انجام گرفت ENMTOOLS افزار نرمدر  همربوط هاي متريكاز اكولوژيك نيز با استفاده 

شده مناسب نيست و اين  پوشش زيستگاه مطلوب گونه توسط مناطق حفاظت ،نتايج بر اساس. داستفاده ش TSSاز حد آستانه 
مرز گونه در خارج از  زيستگاههكتار از  84/265842كه مساحتي معادل  نحوي به ؛هاي جنوبي استان مشهود است بخشضعف در 

مناطق قالجه و بوزين و  ،استان شده حفاظتدر بين مناطق  .هاست پوشش/و مستعد تعارض با ساير كاربري شده حفاظت مناطق
 68/46رستان پاوه معادل نيمي از مساحت شه ، حدودبر اساس نتايج .داشتندچتر  گونه ينامرخيل بيشترين پوشش را از زيستگاه 

توجه بيشتر  لزومنتايج اين مطالعه . و كمترين احتمال پراكنش نيز در شهرستان قصر شيرين است بودهمستعد حضور گونه  درصد،
  .كند يم آشكار ازپيش يشبجنوبي استان را  يها بخشدر  گونه ينابه پيوستگي و پوشش زيستگاه 

  ، توزيع، كرمانشاهيا قهوهپوشش، خرس /تعارض، كاربري: كليدي ه هايواژ

  ka_shayesteh@yahoo.com: پست الكترونيكي،  08334260512: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
مفهوم تنوع زيستي، زيست افزايش آگاهي از  به دنبال
 بتواند تنوع كل بيوتاميانبري كه  يها راهبه  حفاظتشناسان 

)Biota( بين يندرا و عالقه وافري نشان دادند را حفظ كند 
يكي از  .اهيم نيز كاربردي شدندالحات و مفبرخي اصط
را  معنادر بطن خود اين  و گونه چتر بود ،اين مفاهيم

 ،داشت كه از طريق برآورده كردن نيازهاي گونه
تعارض  ).21(شوند حفظ نيز  ها و زيستگاه ها اكوسيستم

 شود يمبه هر نوع تعاملي گفته  وحش ياتحبين انسان و 
و  وحش ياتحردم، به م بار يانز صورت بهكه نتايج آن 

ع جمعيت يرشد سر .)14( شود يمظاهر  شده استفادهمنابع 
آن افزايش مصرف منابع و تخريب زيستگاه طبيعي  تبع بهو 

جانوران، سبب ايجاد درگيري و تعارض بين انسان و 
از  وحش ياتحتعارض بين انسان و  .شود يم وحش ياتح

بع محدود وجود منابع مشترك و ايجاد رقابت بر سر اين منا
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است و زماني كه اين اثرات در ارتباط با اقتصاد و معيشت 
 يزبرانگ بحثتبديل به يك مسئله  شود يممردم نگريسته 

اي جثه بزرگ هستند به دليل كه دار ييها گونه ).1( شود يم
اندازه  ).17(بود خواهند  پذير يبآسنيازهاي زيستي باال 

ي روندي خواران بزرگ دارا جمعيت و زيستگاه گوشت
تكه  توان اثرات انساني، تكه كاهشي است و مسبب آن را مي
كه  يهاي در ميان تمام گونه. شدن زيستگاه و شكار دانست
خواران بزرگ جثه  گوشت ،در معرض انقراض قرار دارند
تهديداتي كه با آن مواجه . تهديد پذيري بيشتري دارند

جمعيت، محدوده توزيع  در هستند منجر به كاهش
ها شده است كه درنهايت  افيايي، زيستگاه و غذاي آنجغر

ها با انسان شده  ماحصل اين تهديدات، منجر به ارتباط آن
خوار  ترين گوشت بزرگ عنوان اي به خرس قهوه ).20(است 

بدون قلمرو گرايي با سيستم توليدمثلي  اي ايران، گونه
ها ازنظر  خرس). 11( است )Polygamous( چندهمسري

خواران  اين گوشت. تي داراي اهميت زيادي هستندشناخ بوم
و به دليل شبكه  شتهدر رأس هرم غذايي قرار دابزرگ جثه 

ايجاد  يرزندهغزنده و  يكه با اجزا يشناخت بومه دگستر
كليدي و چتر براي اكوسيستم يك گونه  عنوان به ،اند ردهك

، و پراكنش اطالعات توزيع رو ينازا ؛شوند محسوب مي
هاي  سي و اكولوژي گونه براي اجراي برنامهشنا زيست

راهبردي و موقعيت حفاظتي گونه بسيار ضروري است 
)18.(  

 گونه ينامختلفي از تعارض  يها شكل گذشتههاي  در سال
نمايان  وحش ياتحبراي مديران  كرمانشاه استان سطح در

با  ها  طيف وسيعي از كنش ها تعارضاين . شده است
توان به  مي ها آن ازجمله. گرفته استردر بانساني را  محيط

 يژهو بههاي مختلف استان  پوشش/كاربري حضور گونه در
 راًياخه به افراد محلي و دام اشاره كرد كه در باغات، حمل
 شده افزودهاي نيز بر اين دسته از تعارضات  تصادفات جاده

 گونه ينالزوم بررسي وضعيت  موارد ذكر شده است كه
تحليل  ،اولين گام در اين راستا .ندنك ر ميارزشمند را آشكا

شخص گردد كه بايد م درواقع .است توزيعشرايط فعلي 

سپس اقدامات . زيستگاه در كدام بخش از استان قرار دارد
 توسط آن هاي م براي مديريت اين مناطق و هستهالز

در بسياري از موارد  چراكه ،پياده گردد وحش اتيحمديران 
-in(محل حفاظت در  ،ي مخرب انسانيها فعاليت دليلبه 

situ (است ي ارايفاقد ك)عنوان بهتوزيع گونه  يها مدل ).4 
حفاظتي و مديريت  هاي يزير طرح يبرايك ابزار ارزشمند 

كه  )23( شوند يمبرشمرده  وحش حيات يها گونهبراي 
 براي حضور گونهرا ا پتانسيل باال ب ييها پهنهعمل شناسايي 

زيستگاه بالقوه  با در ارتباطي زيادمطالعات  .كنند فراهم مي
به مطالعه ) 1397(همكاران مددي و . است شده انجام گونه 

در پارك ملي  يا قهوهو بررسي مطلوبيت زيستگاه خرس 
اين مطالعه با استفاده از روش تحليل . گلستان پرداختند

 10در اين راستا از  .انجام گرفت يشناخت بومعاملي آشيان 
بر اساس  .يستگاهي و نقاط حضور گونه استفاده شدمتغير ز
متري از  1400ونه در ارتفاع مطلوب گ يستگاهز ،نتايج

درصد و در مناطقي با پوشش  20 از يشبسطح دريا، شيب 
فالحتي و  .)6(است  يفتعر قابل يا درختچهگياهي 

توزيع خرس محيطي بر  اثر عوامل) 1398(همكاران 
در  .قالجه بررسي كردند شده تحفاظدر منطقه  را يا قهوه

 دراين مطالعه از نقاط حضور خرس و متغيرهاي محيطي 
فاصله  نتايج نشان داد كه. آنتروپي بيشينه استفاده شد روش

موجود در منطقه و شاخص تراكم  يها باغاز رودخانه، 
 اند هداشترا در توزيع خرس  تأثيرپوشش گياهي بيشترين 

به مطالعه مطلوبيت ) 2013(همكاران و  چواردس .)3(
 سيماي سرزمين كشاورزي پايه در يا قهوهزيستگاه خرس 

)Agro-silvo pastoral Landscapes( در اين . پرداختند
گونه در  نقاط حضوراز متغيرهاي زيستگاهي و  مطالعه

نتايج اين . روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك استفاده شد
ضور دام اهلي، فاصله از مناطق حكه مطالعه نشان داد 

 تأثيرو شيب بيشترين  كاربري اراضي، ارتفاع، پوشش زمين
). 9( اند داشته موردمطالعهرا در مطلوبيت زيستگاه گونه 

 - جدايي مكاني  ي مطالعهبه ) 2019(و همكاران  گاستينو
اهلي در  يها دامداغ حمالت خرس به  يها لكهزماني 
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در اين . ختنددر كشور فرانسه پرداواقع  Pyreneesمنطقه 
و حضور گونه در حمالت مكاني به دام  يها دادهمطالعه از 

 و در ادامه استفاده شد )Getis-Ord Gi( داغ يها لكه يلتحل
 .نقاط شناسايي و تحليل شدندر بر روي اين اگذاثرعوامل 

لكه سرد معناداري در  ،Getis-Ord Gi هاي بر اساس يافته
د به عبارتي اكثر ششناسايي ن خرس به دام اهلي حمله

نقاط داغ مناطق داراي پتانسيل دام اهلي بودند و در مقابل 
با تراكم باالي  ها ساختمانو  ها جنگلنزديك به  ،حمله
 گونه ينابنابراين با در نظر گرفتن شرايط ؛ )10( بودند مراتع

انجام اين مطالعه بررسي  اهدف در استان كرمانشاه،
، هاي تابعه و شهرستان اناست در گونه يناوضعيت پراكنش 
و همچنين ارزيابي كارايي مناطق  لوژيكنوسان آشيان اكو

  .باشد يم در پوشش زيستگاه شده حفاظت

  هاروشمواد و 
 شهرستان 14با  كرمانشاه استان: موردمطالعهمحدوده 

 در يلومترمربعك 24361مساحتي معادل و ) 1شكل (
 درجه 35 تا دقيقه 36 و درجه 33 بين جغرافيايي مختصات

 48 و دقيقه 24 و درجه 45 و شمالي عرض دقيقه 15 و
 درگرينـويچ النهار  نصف از شرقي طول دقيقه 30 و درجه
 هاي استان با طرف سه از .دارد قرار كشور غربي اليه يمنته

 با نيز شرق سمت از و ايالم و لرستان همدان، كردستان،
 اي يهناحاستان كرمانشاه . تاس جوار هم عراق كشور

 النهرين ينبكوهستاني بوده كه بين فالت ايران و جلگه 
زاگرس  كوه رشتهاعات و سراسر آن را قلل و ارتف قرارگرفته

 وسط ميزان بارندگي در مناطق مختلفمت. پوشانده است
در نوسان است و متوسط  متر يليم 800تا  300استان بين 

  زدهتخمين  متر يليم 537بيش از  درازمدتبارش استان در 
  ).3(است  شده

 هاي يمايشپنقاط حضور گونه حاصل : نقاط حضور
 يها بخشدر  ؛ كهاست 1398تا  1395 يها سالميداني 

  .مختلف استان انجام گرفت

  

  
 در استان نقاط حضور گونه و موقعيت استان كرمانشاه در كشور - 1 شكل
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 يها لكه تمامي اين بازديدهاي ميداني با در نظر گرفتن
هاي مختلف زيستگاهي در سطح  در طيف هگون پراكنش
به اين منظور پس از شناسايي شدن . است شده انجام استان

آمد و  به عمل ها لكهميداني از  هاي يمايشپ ،حدود پراكنش
 و از گونه شامل ردپا، سرگين جامانده به هاي يهنماتمام 
مكاني  ياب يتموقعسامانه  يلهوس بهاستراحت  يها محل

 جنوبي يها بخششترين مشاهده خرس در بي .دبرداشت ش
و  قالجه منطقه حفاظت شدهمربوط به  ،استان و غربي

ق مشاهده نقاط حد نهايي مناط. ارتفاعات داالهو بود
 حاشيه دراستان شمال غربي  يها بخش ،حضور گونه

موقعيت نقاط حضور  1شكل . بود رودخانه سيروان
 مانشاه نمايشرا در سطح استان كر گونه ينابراي  شده ثبت

  .دهد يم

گرفته بر  انجام يها با بررسي پژوهش: زيستگاهي يمتغيرها
در فرآيند  مورداستفاده يمتغيرها) 23،15،7،5( روي گونه

 متغيرهايكلي  دستهشناسايي شدند كه در سه  يساز مدل
 .هستند يبند طبقه قابلو انساني  توپوگرافي، اكولوژيك

ز تصاوير سنجنده لندست متغير كاربري اراضي با استفاده ا
الزم بر روي باندهاي  هاي پردازش يشپپس از طي  و 8

تهيه  ،حداكثر احتمال يبند طبقهبا استفاده از روش  تصاوير
 تكه تكهشاخص  ،پس از تهيه نقشه كاربري اراضي. گرديد
 Pattern(الگو آناليز  از با استفاده )Fragmentation( يشدگ

Analysis(  هاي متغير يساز آماده. يه شدته 3×3با فيلتر
با استفاده . افزار ادريسي انجام گرفت در محيط نرم ذكرشده

متغير بي نظمي در پوشش زمين  ،پوشش/از نقشه كاربري
 Area(شده  دادهمتريك ميانگين مساحت وزن به وسيله 

weighted mean shape index(  افزار نرمبا استفاده از 
FRAGSTATS به نتايج آن از الحاق پس  .محاسبه گرديد
بر اساس فيلد پوشش اراضي /اليه كاربري  ،جدول توصيفي

 به رستر تبديل و در حاصل از تحليل مذكور، اطالعاتي
تفاده از متغير تراكم پوشش گياهي با اس .تحليل وارد شد

فوريه  1تا  2015فوريه  1از مورخه  8لندست  تصاوير

فاده از ميانگين است هدف، ازآنجاكه. محاسبه گرديد 2018
از سامانه  ،شاخص تراكم پوشش گياهي بود

متغيرهاي شيب و  .)16(شد انجين استفاده  ارث گوگل
با  )Compound Topographic Index( ينزمرطوبت سطح 

 رطوبت سطحشاخص . استفاده از نقشه ارتفاع تهيه شدند
رطوبت را  شود، با عنوان آميختگي توپوگرافي نيز ياد مي كه

ها محاسبه  سطح زمين و با در نظر گرفتن آبراههبراي 
متر  100×100با ابعاد  مورداستفادهتمام متغيرهاي  .كند يم

 يساز آمادهپس از . شدند آماده ArcGIS10.4 افزار نرمدر 
بررسي شد و آن  ها آنميزان همبستگي بين  ،متغيرها يتمام

درصد  75كه داراي همبستگي باالي  يهايدسته از متغير
اجراي دستور همبستگي با . شدندنوارد تحليل  نددبو

فوق انجام  افزار نرماستفاده از دستور محاسبات باندي در 
را به تفكيك  مورداستفادهتمام متغيرهاي  1جدول  .گرفت

  .دهد يمدامنه تغيير، واحد و منبع نمايش 

 منظور به: يشناخت بوم كمي سازي آشيانو  توزيع مدل
در  آنتروپي بيشينهانتشار گونه از الگوريتم  يساز مدل
با استفاده از  افزار نرماين  .استفاده شد MaxEnt افزار نرم

را با متغيرهاي  حضور يها داده ،يشينهبرويكرد آنتروپي 
محاسبه اهميت  افزار نرمدر اين  .)2( كند يممحيطي مقايسه 

نايف و محاسبه  به روش تحليل جك يساز مدلمتغيرها در 
) AUC(منحني اعتبار مدل با استفاده از مساحت سطح زير 

درصد داده هاي حضور  70 .انجام گرفت ROCدر تابع 
ستفاده قرار درصد براي آزمون مورد ا 30براي آموزش و 

 يها شهرستانز ابررسي سهم هر يك  منظور به .گرفتند
 true( آستانه از دربرگيري زيستگاه مطلوب از حد استان

skill statistics( TSS نقاط حضور و  رو ينازا. استفاده گرديد
در اجرا استخراج شدند و از مورد استفاده  ينهزم پسنقاط 
. دگرديستانه محاسبه حد آ R3.5.2 افزار نرمدر  ROCRپكيج 

ا استفاده از بكمي سازي پهناي آشيان اكولوژيك 
  .گرفتانجام  ENMTools افزار نرم وجود درم هاي يكمتر
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  متغيرو دامنه تغيير هر  يساز مدلدر  مورداستفادهمتغيرهاي زيستگاهي  -1جدول 

  منبع  واحد دامنه تغيير متغير زيستگاهي
  ارتفاع  - 31/2-1/19 رطوبت سطح زمينشاخص 

 USGS متر  108-3362  ارتفاع

  نقشه كاربري اراضي  متر  0-70013  كشاورزي ديم هاي ينزمفاصله از 
  استان يها رودخانهنقشه   متر  0-13366  فاصله از رودخانه
  اصلي استان يها ادهجنقشه   متر  0-15068  فاصله از جاده
  موقعيت چشمه  متر  0-54831  فاصله از چشمه

  موقعيت مناطق مسكوني  متر  0-16105  فاصله از مناطق مسكوني
  انجين ارث گوگل  -  01/0-1  ميانگين شاخص تراكم پوشش گياهي

  8لندست   -  طبقه 7  كاربري اراضي
  كاربري اراضي  -  0- 37/0  شدگي سيماي سرزمين تكه تكهشاخص 

  كاربري اراضي  100تا  0  17/8-41/33  شده دادهريك ميانگين مساحت وزن مت

  

براي بررسي پهنا  B2و  B1 هاي يكمتردر اين راستا از 
شاخص پهنا يا عرض آشيان اكولوژيك با دو  .استفاده شد

 انبي )B2 (uncertainty) )13و  Levin’s B1ص شاخ
در  1تا  0ها نيز بين  مقادير مربوط به اين شاخص .دشون مي

به معناي تخصص  0كه مقادير نزديك به  ؛نوسان است
به معناي تخصص عمومي  1گرايي و مقادير نزديك به 

شاخص  2از  همپوشاني يريگ اندازه منظور به ).25(است 
Schoener’s D )22(  وHellinger’s I )26 (استفاده شد.  

 نتايج

انجام  AUCآماره اعتبار سنجي مدل به كمك : يساز مدل
آزمون و آموزش در  يها دادهمقدار اين آماره براي . گرفت

؛ محاسبه گرديد 87/0و  90/0اجراي مدل به ترتيب برابر 
نتايج آزمون بيونومينال  .ل استاجراي مد يدتائنشان از  كه

ت موجود تفاو يها آستانهنيز نشان داد كه در تمام حد 
 ).Pvalue<0.001(دارد معناداري با مدل تصادفي وجود 

بر اساس نتايج، متغيرهاي كاربري اراضي، فاصله از 
را در  تأثيربيشترين  AWMSIديم و متريك  هاي ينزم

نمودار  2شكل . اند داشتهزيستگاه  يساز مدلفرآيند 
  .دهد يمتغييرات مربوط به اثر متغيرهاي محيطي را نمايش 

نقشه  3شكل : مطلوبيت زيستگاه و كمي سازي آشيان
احتمال حضور گونه يا مطلوبيت زيستگاه را نمايش 

 دهنده نشان رنگ يآب يها بخشدر اين شكل . دهد يم
 يها بخشو  با احتمال حضور باالمطلوب  هاي يستگاهز

احتمال حضور با  هاي زيستگاه كننده يانبنيز  رنگ يا قهوه
مطلوب گونه  هاي يستگاهزبر اين اساس بيشتر . پايين است

قالجه در جنوب استان و  شده حفاظتدر محدوده منطقه 
شمال غربي استان و در مجاورت كشور  يها بخشدر 

موقعيت قرارگيري زيستگاه  ،در ادامه شكل. عراق قرار دارد
 شده دادهمختلف نمايش  يها شهرستانر مطلوب گونه د

غربي استان در  يها بخشبر اساس اين نتايج . است
فاقد  و سرپل ذهاب يرينقصر ش، غربيالنگ يها شهرستان

  .مطلوبيت هستند

بين مناطق  را همپوشاني آشيان اكولوژيك خرس 2جدول 
مقادير باالي . دهد يممختلف استان نمايش  ياه شهرستان

 آنكامل و مقادير پايين  يهمپوشاناين شاخص به معناي 
  .استكم  يپوشان همبه معناي 
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  نايف زيستگاه به روش تحليل جك يساز مدلدر  يرگذارتأثهميت متغيرهاي ا -2شكل 

  

 

 در استان كرمانشاه يا قهوهمطلوبيت زيستگاه خرس  -3شكل 
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بيشترين ميزان همپوشاني  ،بر اساس نتايج اين شاخص
شهرستان و  كرمانشاه شهرستانآشيان اكولوژيك بين 

 يها شهرستانبين  يهمپوشانكمترين ميزان . است هرسين

 ؛ كهاست غربيالنگكنگاور و  يها شهرستاناستان نيز بين 
نشان از تفاوت در پهناي آشيان گونه در دو شهرستان 

  .است
  

 Dهمپوشاني آشيان اكولوژِيك خرس بر اساس شاخص -2جدول 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  
1  1  5/0  5/0  39/0  55/0  5/0  5/0  5/0  43/0  5/0  5/0  5/0  49/0  5/0  55/0  
2 ×  1  63/0 54/0 56/0 62/0 65/0 57/0 69/0 67/0  64/0  67/0  52/0  40/0  66/0  
3 × × 1 66/0 49/0 59/0 66/0 61/0 69/0 65/0  61/0  69/0  62/0  44/0  74/0  
4 × × × 1 79/0 72/0 83/0 55/0 72/0 63/0  77/0  65/0  66/0  73/0  67/0  
5 × × × × 1 30/0 5/0 27/0 56/0 49/0  28/0  54/0  55/0  30/0  66/0  
6 × × × × × 1 74/0 66/0 84/0 75/0  70/0  73/0  71/0  64/0  77/0  
7 × × × × × × 1 67/0 77/0 82/0  67/0  70/0  69/0  66/0  73/0  
8 × × × × × × × 1 80/0 72/0  69/0  71/0  58/0  60/0  73/0  
9 × × × × × × × × 1 54/0  49/0  67/0  57/0  35/0  64/0  
10 × × × × × × × × × 1  77/0  71/0  61/0  67/0  67/0  
11 × × × × × × × × × × 1  77/0  68/0  58/0  81/0  
12 × × × × × × × × × × × 1  63/0  56/0  67/0  
13 × × × × × × × × × × × × 1  47/0  61/0  
14 × × × × × × × × × × × × × 1  75/0  
15 × × × × × × × × × × × × × ×  1  

  .است 3شكل در ها  رديف و نام شهرستان مطابق باذكرشده  يها شماره* 

ميزان همپوشاني آشيان اكولوژيك خرس در  3جدول 
مقادير  .دهد يممختلف استان را نمايش  يها شهرستان

باالي اين شاخص نيز مانند شاخص قبل ميزان باالي 
بر اين اساس باالترين ميزان  .دهد يمهمپوشاني را نمايش 

 يك در خصوص زيستگاه گونهژآشيان اكولو يهمپوشان
مربوط به شهرستان هرسين و شهرستان كرمانشاه و كمترين 

  .و شهرستان كنگاور است غربيالنگآن مربوط به 

 TSSبر اساس حد آستانه : حد آستانه و توزيع مطلوبيت
شناسايي گرديد كه در اين  36/0مقدار حد آستانه برابر 

 87و ويژگي برابر  77برش به ترتيب حساسيت برابر  نقطه
پس . دهد يمرا نمايش  نقطه برش 4شكل . محاسبه شدند

، مقدار مذكور بر روي نقشه پيوسته حد آستانه شناسايياز 
) باينري(گسسته مطلوبيت زيستگاه اعمال گرديد و نقشه 

  .مطلوبيت زيستگاه محاسبه شد

موقعيت زيستگاه مطلوب گونه را به ازاي  5شكل 
 ،گقرمزرن يها بخش. دهد يماستان نمايش  يها شهرستان

زيستگاه مطلوب  ،رنگ يآب يها بخشزيستگاه نامطلوب و 
برگيري از در هر شهرستانسهم . دهند يم يشنمارا 

  .است ذكرشده 4 زيستگاه مطلوب گونه در جدول

پهناي آشيان اكولوژيك گونه در محدوده  ،بر اساس نتايج
 .دهد يماستان شرايط متوسطي را نمايش 
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 Iهمپوشاني آشيان اكولوژِيك خرس بر اساس شاخص -3جدول 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 13  14  15  
1  1  5/0  5/0  39/0  62/0  5/0  5/0  5/0  51/0  5/0  5/0  51/0  5/0  5/0  56/0  
2 ×  1  85/0 74/0 77/0 81/0 85/0 76/0 85/0 86/0  82/0  86/0  75/0  60/0  86/0  
3  × × 1  85/0  71/0  75/0  82/0  80/0  85/0  85/0  77/0  88/0  81/0  61/0  89/0  
4 × × × 1 86/0 85/0 91/0 75/0 82/0 83/0  89/0  81/0  80/0  84/0  82/0  
5  × × × × 1  44/0  66/0  38/0  74/0  65/0  39/0  72/0  73/0  42/0  83/0  
6 × × × × × 1 90/0 85/0 93/0 90/0  89/0  88/0  84/0  79/0  90/0  
7  × × × × × × 1  77/0  87/0  92/0  83/0  87/0  85/0  73/0  88/0  
8 × × × × × × × 1 91/0 89/0  87/0  89/0  78/0  77/0  89/0  
9 × × × × × × × × 1 64/0  59/0  80/0  72/0  45/0  84/0  
10 × × × × × × × × × 1  90/0  89/0  82/0  80/0  87/0  
11 × × × × × × × × × × 1  91/0  83/0  74/0  92/0  
12 × × × × × × × × × × × 1  84/0  64/0  86/0  
13 × × × × × × × × × × × × 1  56/0  82/0  
14 × × × × × × × × × × × × × 1  87/0  
15 × × × × × × × × × × × × × ×  1  

  .است 3شكل در ها  رديف و نام شهرستان ذكرشده مطابق با ياه شماره* 

  
 ROCبر روي منحني  TSSحد آستانه  -4شكل 

ين پهناي آشيان بيشتر استان يها شهرستاناز ميان 
اكولوژيك در محدوده شهرستان پاوه قرار دارد كه نشان از 

عالوه بر . است گونه يناوجود شرايط مساعد براي حضور 
داالهو و هرسين نيز داراي  يها شهرستاناين شهرستان، 

صد در. هستند موردمطالعهي گونه پهناي آشيان مناسبي برا
 68/46 كه شهرستان نشان داددر سطح زيستگاه نسبي 

درصد شهرستان پاوه براي گونه داراي مطلوبيت است كه 

بيشترين مقدار با توجه به وسعت شهرستان محسوب 
غرب و يالنگ هاي پاوه، شهرستان شهرستان بعد از .شود يم

از زيستگاه گونه را شامل  يداالهو نيز وسعت باالي
استان،  يها شهرستاناز ميان  درمجموع. شوند يم

 آباد اسالم، داالهو و غربيالنگكرمانشاه،  يها شهرستان
را دارا  استان سطح سهم از زيستگاه گونه در يشترينب

  .باشند مي
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  مختلف استان كرمانشاه يها شهرستانزيستگاهي در  يها لكهتوزيع  -5شكل 

  و درصد فراواني كل) به هكتار(زيستگاه پهناي آشيان اكولوژيك، وسعت  هاي يكمتر -4جدول 

  استان كل درصد  درصد از شهرستان وسعت زيستگاه مطلوب B1 B2  نام محدوده رديف
  100 - 57/332018 95/0 42/0  استان كرمانشاه 1
  41/14  30/25 80/47864 97/0 57/0  داالهو 2
  29/12  94/19 40826//34 96/0 52/0  آباد اسالم 3
  10/0 17/0 50/338 81/0 02/0  يرينقصر ش 4
  59/15  25/23 14/51768 93/0 39/0  غربيالنگ 5
  03/2  72/6 05/6751 96/0 55/0  هرسين 6
  14/5  45/22 27/17067 97/0 60/0  جوانرود 7
  74/1  02/13 26/5793 96/0 50/0  كنگاور 8
 19/18  49/10 27/60423 96/0 46/0  كرمانشاه 9

  19/11  68/46 4037161 97/0 69/0  پاوه 10
  62/5  61/15 84/18677 96/0 51/0  روانسر 11
  19/2  97/4 28/7297 96/0 53/0  صحنه 12
  06/7  14/14 19/23363 94/0 40/0  ثالث باباجاني 13
  52/0  91/1 63/1730 90/0 20/0  سرپل ذهاب 14
  21/2  16/3 19/7342 96/0 50/0  سنقر 15
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مطلوبيت  گستره 6شكل : شده حفاظتكارايي مناطق 
استان در سطح حد آستانه  اعمالزيستگاه را پس از 
 يها بخشدر اين تصوير . كند يمكرمانشاه مشخص 

 ،رنگ يمشكزيستگاه مطلوب و مناطق ، رنگ يآب
مرز مناطق . دهد يمنامطلوب گونه را نمايش  هاي يستگاهز

هاي زيستگاهي  نيز در اين تصوير بر روي لكه شده حفاظت
، منطقه نواكوه شكارممنوعمنطقه . است قرارگرفته
بيستون مرخيل و مجموعه و بوزين قالجه و  شده حفاظت

زيستگاه ) وحش حياتو پناهگاه  شده حفاظتمنطقه (
وسيعي از  يها بخشاما هنوز  ،اند دادهرا پوشش  گونه ينا

 شده حفاظتمناطق  يمرزهازيستگاه گونه در خارج از 
از  ييها بخشپوشش در  يخألهااين  .است قرارگرفته

ين و مرخيل، اطراف تا بوز نواكوهزيستگاه گونه از منطقه 
قالجه به سمت حميل و هلشي  شده حفاظتمنطقه 

كه مساحت زيستگاه  دهد يمنتايج نشان . است مشاهده قابل
استان به  شده حفاظت  رز مناطقمطلوب گونه در خارج از م

. است يتوجه قابلكه مساحت  رسد يمهكتار  84/265842
از  پوششي عمالًقراويز و زله زرد  شكارممنوعمناطق 

 يها لكه توزيعنتايج . ندارند موردمطالعهزيستگاه گونه 
 بيستون وحش حياتپناهگاه  كه زيستگاهي نشان داد

 05/8323بيستون  شده حفاظتهكتار، منطقه  64/7278
هكتار، منطقه  89/2266هكتار، امروله و داالخاني 

 شكارممنوعهكتار، منطقه  72/25717قالجه  شده حفاظت
بدر و پريشان  شده حفاظتكتار، منطقه ه 60/9654 نواكوه

بوزين و مرخيل  شده حفاظتهكتار، منطقه  68/613
 64/1هشيالن  شكارممنوعمنطقه و  هكتار 46/12319

  .اند برگرفتهمطلوب را در  هاي يستگاهزوسعت از هكتار 

  
منطقه = 2بيستون،  وحش حياتپناهگاه = 1( شده ظتحفانقشه باينري مطلوبيت زيستگاه خرس در محدوده استان كرمانشاه و مرز مناطق  -6شكل 

 شكارممنوعمنطقه = 6، نواكوه شكارممنوعمنطقه = 5قالجه،  شده حفاظتمنطقه = 4امروله و داالخاني،  شكارممنوعمنطقه = 3بيستون،  شده حفاظت
  )هشيالن شكارممنوعمنطقه = 10بوزين و مرخيل،  شده حفاظتمنطقه = 9و پريشان،  بدر شده حفاظتمنطقه = 8زله زرد،  شكارممنوعمنطقه = 7قراويز، 

  گيري يجهنتبحث و 
ه توزيع گونه به تفكيك ك دهد يم نشان نوشتارتايج اين ن

چه شهرستان و مناطق حفاظت شده استان كرمانشاه به 
پوشش از  چه سهمي ها شهرستانر يك از شكلي است و ه

د در آينده د بتوانعملي كه شاي ؛دارند ه بالقوه گونهازيستگ
در . دهدقرار  تأثيرتحت  شهرستان را هر هاي ياستراتژ

زيستگاه  ،هرستان پاوه به نسبتش ،استان هاي ميان شهرستان
بالقوه بيشتري را براي گونه فراهم كرده و نزديك به نيمي 

 ياين شهرستان براي حضور گونه شرايط مساعد وسعت از
در اين   خرس آشيان اكولوژيك پهناياز سوي ديگر، . دارد

 يها شهرستان. )4جدول ( است مقدار باالترينشهرستان 
 يها ردهو جوانرود نيز به ترتيب در  ، گيالنغربداالهو
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؛ قرار دارند شهرستان درمساحت زيستگاه  ازنظردي بع
 گونه ينازاراهبردي براي حفاظت  يها برنامهبنابراين 
  .نجام گيردا ها بر اين شهرستان يدتأكبا  تواند يمارزشمند 

پهناي آشيان  يموردبررس هاي يكمتر ،نتايج سبر اسا
پاوه، جوانرود و كرمانشاه به  يها شهرستاناكولوژيك در 

د كه نشان از وجود شرايط مشابه براي نيكديگر شباهت دار
پهناي  ذكرشدهسه شهرستان  يرازغ به. است ها شهرستاناين 

غرب نيز  آباد اسالمداالهو و  يها شهرستانآشيان گونه در 
 57/332018(بالقوه وسعت باالي زيستگاه  .مشابه است

 شده حفاظتو عدم پوشش كامل آن توسط مناطق ) هكتار
ي در خارج از مرز اين يها ايجاد بروز تعارض ساز ينهزم

جنوبي  يها بخشدر  ها تعارضين ا .مناطق شده است
 غربيالنگغرب،  آباد اسالمهاي  شهرستانمحدوده  دراستان 

. استان است يها بيش از ساير بخش مراتب بهو داالهو 
ناشي از  ،شده حاصلكه در اين مناطق  ييها تعارضعمده 

 بعضاً و كشاورزي و باغات بوده هاي ينزمدر  حضور گونه
حتي در برخي از  و به همراه داشته يريناپذ جبرانصدمات 

در  .است شده گزارشعات قالجه حمله به چوپانان نيز اارتف
ديم  هاي ينزمكاربري اراضي و فاصله از  ،اين مطالعه

در دامنه انتشار گونه  يرگذارتأثمتغيرهاي  ينتر مهم عنوان به
 متفاوت يها كشتديم منطقه با  هاي ينزم. برشمرده شدند

و شدت حضور  باشند يمنيازهاي غذايي خرس  كننده ينتأم
ر كشاورزي در فصول برداشت بيشت هاي ينزمدر  گونه ينا

كشاورزي مربوط به  يها بخشبيشترين حضور در . است
 در. استداالهو و بخش گهواره  ،غرب آباد اسالمشهرستان 

نسبت  مراتب بهها  جنگل ،هاي مختلف پوشش/ميان كاربري
مشابه  ؛ كهداراي اهميت باالتري بودند ها يكاربرساير به 

در مطالعه بر روي ) 2013(همكاران چواردس و يافته 
در  .)9(است  پيرين يونان يها كوهستاندر  ونهگ ينا

بر ) 2006(همكاران و  كانلوپولوسي كه توسط ا مطالعه
 يونان Pindosدر شمال  روي مطلوبيت زيستگاه خرس

نتايج مشابهي حاصل شد كه مشابه  انجام گرفت نيز
روستايي  يها بخشنفوذ  .)12(است اين مطالعه  هاي يافته

بيستون و يا جوامع  شده حفاظت قِمناطمانند جوامع حاشيه 
 يها جنگلروستايي بخش گهواره و قالجه به محدوده 

  .زاگرس يكي از عوامل مهم ايجاد درگيري و تعارض است

 يها باغداخل  در يتعارض ماهيت رس باحضور خبيشترين 
 يكشاورز هاي ينزمو همچنين  شده حفاظتحاشيه مناطق 

 ؛ كهاند قرارگرفتهط انبوه بلو يها جنگلاست كه پيرامون 
در ) 2016(و همكاران زايوكفسكا  همسو با نتايج

Carpathians با  ياي مناطق نشان داد خرس قهوه و است
هاي جنگل و با فشار  پوشش جنگلي باال، نزديك به لبه

كه توسط  يا مطالعهدر  ).27( يندگز يبرمانساني كم را 
نسه انجام رينه فرامنطقه پ در) 2019(همكاران و  گاستينو

 ها به دامگرفت نيز نتايج نشان داد كه احتمال حمله خرس 
كه مشابه  )10( ر مجاورت مناطق جنگلي بيشتر بودهد

  .استاين پژوهش  هاي يافته

بعد از دو متغير  شده دادهمتريك ميانگين مساحت وزن 
اين متريك  .اين مطالعه داشت را در تأثيربيشترين  ذكرشده
پوشش /د در طبقات مختلف كاربريموجو نظمي يبمقدار 

اخص نشان از تمايل ن شمقادير باالي اي .دهد يمرا نمايش 
را  پوشش/كاربري ازنظرنامنظم  حضور گونه به مناطقي

با افزايش  كه مقدار مطلوبيت اين متريك نشان داد. دارد
اما با  شود يمافزوده  مطلوبيت زيستگاهبر  نظمي يبمقدار 
مقدار مطلوبيت  باالبه  20ص از مقدار اين شاخ افزايش
حضور گونه در  براي كه نشان از عدم تمايل شود يمكاسته 
بنابراين نتايج ؛ است پوشش زمين ازنظر ي باالنظم يبمناطق 

 ها با حضور در مناطقي با دهد خرس نشان مي اين متريك
 تمايل دارند زمين پوششدر  نظمي يبحدود متوسطي از 

ده تمايل خرس به حضور در جنگل و كنن يدتائ تواند كه مي
معيارهاي ارتفاع و شاخص تراكم . باشدمناطق حاشيه آن 

معيار ارتفاع . بعدي قرار دارند يها ردهپوشش گياهي در 
متري بر  1600نشان داد كه با افزايش ارتفاع تا حدود 

و از اين ارتفاع به  شود يممطلوبيت زيستگاه گونه افزوده 
كه  اي اما در مطالعه؛ ه خواهد شدبعد از مطلوبيت كاست
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 ،در آنتاليا كشور تركيه انجام گرفت) 2019( سيولتوسط 
ذكرشده متر  2000 با ارتفاع مطلوب حضور گونه برابر

ارتفاعات . مطالعه استاين  هاي يافتهكه متفاوت از  )24(
 تواند يم موردمطالعهباالتر و كاهش مطلوبيت آن براي گونه 

 اي در مطالعه. باشد هاي جنگلي پوششوجود  به دليل عدم
 يها كوهستاندر ) 2004(همكاران و  پسيلكوكه توسط 

به  ها خرسآپنيني ايتاليا انجام گرفت نتايج نشان داد كه 
مايل دارند تمتري  1000تا  800بين  ارتفاعاتدر  حضور

جنگل وجود ساختار زمين و  به دليل تواند يمكه اين امر 
  .)19(باشد 

كم پوشش گياهي نيز نشان داد با افزايش مقدار شاخص ترا
بر مطلوبيت افزوده و از اين مقدار  6/0شاخص تا حدود 

اين مقدار  ؛شود يمبه بعد از مطلوبيت زيستگاه كاسته 
تمايل خرس به  .مناطق جنگلي است كننده مشخص ،تراكم

حضور در مناطق جنگلي در ساير مطالعات مربوط به 
مطالعه كوچالي و  در .)8، 7(است  ذكرشدهنيز  گونه ينا

مقدار  يشافزادامنه شمال البرز نيز  در) 1397(همكاران 
پوشش گياهي تا رسيدن به مرز جنگل باعث افزايش 

اين  هاي يافتهكه مشابه  )5(شود  يممطلوبيت زيستگاه گونه 
مقادير باالي اين شاخص  كه ييازآنجا .پژوهش است

بنابراين  باشد، كشاورزي بريكار مناطقي بابيانگر  تواند يم

در استان كرمانشاه  يا قهوهخرس  كه رسد يمبه نظر 
و عمده  دهد يمرا ترجيح متراكم  يجنگل با پوشش يمناطق

براي گونه نيز در حاشيه اين مناطق با  داده رختعارض 
  .آيد يمبه وجود  يباغ و كشاورز هاي يكاربر

تعارض  كاهش رخي از اقدامات را در راستايب توان يم اما
در  داده رخ يها تعارضعمده  كه ييازآنجا .پيش گرفت

از  توان يم ،كشاورزي بوده هاي ينزممحدوده باغات و 
براي جلوگيري از ورود به اين مناطق جلوگيري  ها فنس
 شهرتوان به روستاهاي  اين مناطق مي ي ازجمله .كرد

، )سرخك سنجابي، دارخور، چنار، نابي لك(گهواره 
يرك، دار بادام، روستاهاي ترازك، انج(غرب  آباد اسالم
در  .اشاره كرد) سرخه ديزه، هرير(غرب و كرند  )توراب

اهلي كه  يها دامبراي  توان يمفنس كشي را  ،كنار اين عمل
 يساز آگاه .دركنيز پياده  شوند يم يدار نگهدر فضاي بيرون 

جوامع محلي با نيازهاي خرس در فصول مختلف و 
در راستاي تداوم  تواند يمرفتاري آن نيز  يها يژگيو

و قالجه در  نوا كوهاتصال مناطق . حضور و بقا مفيد باشد
يك رويكرد مديريتي  عنوان به تواند يمجنوب استان 

در نظر  گونه ينامناسب براي حفظ يكپارچگي زيستگاه 
 دربا وضع قوانيني خاص  تواند يم اين امر ،قرار گيرد

  .راهگشا باشد يهنقل محدوده تردد وسايل

  منابع
بر كاهش  زيست يطمحتأثير آموزش . 1395 ،.تراهي، ر و ،.زماني، ن .1

). مطالعه موردي منطقه خائيز(وحش  تعارض انسان و حيات
- 29، صفحات 4، شماره 9جانوري، سال  زيست يطمحفصلنامه 

40.  

زيابي مطلوبيت ار. 1397 ،.رضايي، ح و ،.، قلي پور، م.شعاعي، ا .2
زيستگاه پلنگ ايراني  با استفاده از روش آنتروپي 

در ) Panthera pardus saxicolor, Pocock1927(بيشينه
فصلنامه . پارك ملي تندوره طي فصول تابستان و پاييز 

  .30-21  ، صفحات1، شماره 9جانوري، سال زيست يطمح

سازي اثر كمي  .1398، .كرمي، پو ، .، شايسته، ك.فالحتي، س .3
در  )Ursus arctos(يا قهوهعوامل محيطي بر توزيع خرس 

 شده حفاظتمنطقه : مطالعه موردي(بلوط زاگرس يها جنگل
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  .8-1صفحات 
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Abstract 

Brown bear (Ursus arctos) is a species with high distribution range in Kermanshah 
province and this has created precondition of conflict. The aim of this study is to 
identify key bear habitats, ecological Niche fluctuations, and their desirable habitat 
cover in protected areas and counties of the province. In this regard, after field surveys, 
the presence of species was identified for 3 years (from 2016 to 2018). Nine habitat 
variables including ecological, topographic and anthropogenic were used to investigate 
distribution status. Distribution modeling was performed using Maximum Entropy 
algorithm. The significance of variables in modeling was calculated by jack knife 
method and model validity was calculated by ROC function. Width quantification of 
ecological nests was also calculated using related metrics in ENMTOOLS software. 
TSS threshold was used to quantify habitat area. Based on the results, appropriate 
habitat coverage of the species by the protected areas is not suitable and this weakness 
is evident in the southern parts of the province so that area of 265842.84 hectares of 
species habitat is outside the protected areas boundary and is prone to conflict with 
other Land use/land cover. Among the protected areas of the province, Ghaleje and 
Buzin and Marakhil had the most cover of this an umbrella spices, About half of Paveh 
County (% 46.68) is suitable for species and the least suitable was located in Qasr-e 
shirin County. The results of this study necessitate more attention to the continuity and 
habitat coverage of this species in the southern parts of the province. 

Key word: conflict, Land use/land cover, Brown bears, distribution, Kermanshah 

 


